
 

 

Granskningshandling 

Dnr:152/2015 
Upprättad 30 maj 2016 

Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

    

 

Detaljplan för del av fastigheten 

Husensjö 8:5 med flera, Husensjö 
Helsingborgs stad 

 

Planområdets läge 

Planbeskrivning 
Upprättad den 30 maj 2016 
UTÖKAT PLANFÖRFARANDE 

Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden den "DAG månad ÅR"  
Beslut om granskning av stadsbyggnadsnämnden "DAG månad ÅR"  
Beslut om tillstyrkan av stadsbyggnadsnämnden "DAG månad ÅR"  
 
Antagen av kommunfullmäktige "DAG månad ÅR" "§ PARAGRAFNUMMER"  
Laga kraft "DAG månad ÅR"  
Genomförandetid till och med "DAG månad ÅR"  

 Antagande Granskning Samråd Laga kraft 



 

 

Detaljplanen redovisas i följande handlingar 
 Denna planbeskrivning 
 Detaljplanekarta med planbestämmelser 
 Grundkarta 

Utredningar till grund för förslaget (tillgängliga på Stadsbyggnadsförvaltningen) 
 Översiktligt projekterings PM, Geoteknik, 2015-05-08, Sweco 
 Dagvattenutredning NSVA- nya reservoarer, bedömning av utjämningsbehov för dagvat-

ten och tömning av reservoarer. AquaP, reviderad 25 maj 2016 
 

 

Medverkande 
Medverkande i planarbetet är planarkitekt Karin Jönsson, exploateringsingenjörerna Pia An-
derberg och Tommie Sterntorp (Mark och exploatering), VA-ingenjör/specialist Mats Hen-
riksson (NSVA), Projektledare Jonas Malmgren (NSVA).  
 

Innehåll 

1.  PLANEN I KORTHET ...................................................................................................... 3 
1.1  SYFTE ...................................................................................................................................... 3 

1.2  SAMMANFATTNING .................................................................................................................... 3 

2  PLANFÖRSLAG .............................................................................................................. 4 
2.1  OMRÅDETS DISPOSITION OCH GESTALTNING .................................................................................... 4 

2.2  BEBYGGELSE ............................................................................................................................. 4 

2.3  GRÖNSTRUKTUR OCH ALLMÄNNA PLATSER // TORG // VATTEN ........................................................... 6 

2.4  TRAFIK ..................................................................................................................................... 8 

2.5  TEKNISK FÖRSÖRJNING ................................................................................................................ 9 

2.6  FASTIGHETSINDELNING OCH ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER .......................................................... 11 

3  KONSEKVENSER ......................................................................................................... 12 
3.1  BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN ................................................................................................ 12 

3.2  PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSEN ..................................................................................................... 12 

3.3  MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET ..................................................................................................... 13 

3.4  NATUR‐ OCH KULTURMILJÖ ........................................................................................................ 15 

3.5  SOCIALA FÖRHÅLLANDEN ........................................................................................................... 17 

3.6  PLANENS GENOMFÖRANDE ........................................................................................................ 19 

4  PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR ............................................................................ 20 
4.1  BAKGRUND OCH ORGANISATION ................................................................................................. 20 

4.2  PLANOMRÅDET ....................................................................................................................... 20 

4.3  RIKSINTRESSEN OCH FÖRORDNINGAR ........................................................................................... 22 

4.5  TIDIGARE KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN ............................................................................. 23 

 
  

Kontaktuppgifter  
Planarkitekt Stina Hellman 042-10 48 07 



 

3 (24) 

Samrådshandling 

Dnr: 152/2015  
Upprättad 30 maj 2016 

 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

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

1.1 Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en högreservorar för färskvatten med 
tillhörande lågreservoarer och nödvändiga teknikbyggnader. I detaljplanen igår också att ut-
veckla gröna stråk och kopplingar i enlighet med översiktsplanen. I planen föreslås en entré-
punkt till det intilliggande naturreservatet Bruces skog. Entrén innebär möjlighet för cykel- 
och bilparkering och en enkel servicebyggnad för bland annat toaletter. Vidare prövas om-
byggnad av anslutning till cirkulationsplatsen på Österleden samt att en befintlig grusväg plan-
läggs som allmänplats, gata. 

1.2 Sammanfattning 

Förslag 

Detaljplanen möjliggör: 
 
 Teknisk anläggning - färskvattenreservoar 
 Natur  
 Gata, lokaltrafik 
 Väg, genomfartsväg 

Konsekvenser 

En högreservoar och två lågreservoarer för färskvatten kan uppföras. Vattenreservoarernas 
sammantagna volym blir 15 000 kubikmeter. Jordbruksmark omvandlas till naturmark och 
område för teknisk anläggning. Den biologiska mångfalden förväntas öka inom planområdet 
och kopplingarna mellan staden och naturreservatet Bruces skog stärks i enlighet med över-
siktsplanen. 

Planeringsförutsättningar 

Helsingborgs stads behov av dricksvatten ökar och kommunen behöver ett nytt vattentorn. 
Vattentornet ska kopplas ihop med det 80 mil långa drickvattensystem som finns inom kom-
munen. Tornet måste kommunicera med det befintliga vattentornet i Fredriksdal, vattenverket 
i Örby samt det befintliga ledningssystemet. Planområdet och är valt utifrån dessa kriterier. 

Planområdet ligger öster om Österleden och utgörs av jordbruksmark. Marken är i kommunal 
ägo och är utarrenderad för odling. En mindre del består av fruktodling resten av brukad åker.  

 

 

Planstatistik 
Planområdets area: 8,7 ha 
NATUR: 4 ha 
Åkermark som tas i anspråk: 6, 3 ha 
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 
Planen innebär att en högreservoar, i dagligt tal kallat vattentorn, och två lågreservoarer med 
tillhörande teknikbyggnader uppförs för att säkra framtida vattenförsörjning. I förslaget ingår 
också att bekräfta de gröna stråk och länkar som är utpekade i översiktsplanen. Vidare möjlig-
gör detaljplanen en entrépunkt till Bruces skog med parkeringsmöjlighet och enklare byggnad 
för bland annat offentliga toaletter. 

 

Illustrationsplan. Bild Sweco 

2.2 Bebyggelse 
Ett av våra viktigaste livsmedel är rent dricksvatten. Helsingborgs nya färskvattenreservoar är 
en teknisk anläggning för dricksvatten. Anläggningen utformas utifrån de krav som ställs på 
livsmedelsanläggningar samt efter de tekniska och fysiska krav som anläggningen kräver. An-
läggningen är ingen permanent arbetsplats utan besöks enbart för service och tillsyn. För än-
damålet E, teknisk anläggning, färskvattenreservoar får nödvändiga byggnader och anläggningar 
uppföras. 

I en högreservoar pumpas vattnet upp i cisternen och rinner sedan med självtryck ut i syste-
met. Högreservoaren beräknas bli cirka 40 meter hög och kompletteras med två cirka tio me-
ter höga lågreservorarer samt en byggnad för teknisk utrustning och personalutrymme. Det 
nya vattentornet ska bli en del av ett 80 mil långt system för dricksvatten. Dimensionerande 
faktorer är vattentornet i Fredriksdal, vars vattenvolym ligger mellan 74 och 83 meter över 
havet, vattenverket i Örby samt befintliga ledningar. Höjden på vattenvolymen i Fredriksdals-

högreservoar 
lågreservoar 

Ny koppling till cirkulationsplats 

parkering 

teknikbyggnad 
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tornet avgör höjden på det planerade vattentornet. De två vattenvolymerna ska fungera som 
kommunicerande kärl.  

Den föreslagna placeringen uppfyller dessa krav. (För planbestämmelse se kapitel 2.5, teknisk 
försörjning.) 

Vattentornets storlek och placering gör att det kommer att vara väl synliga i landskapet. En 
övergripande siktsanalys visar att högreservoaren kommer att synas framför allt från landsbyg-
den öster om Österleden men även från Österleden och Filbornavägen. Kartan visar också att 
vattentornet kommer att vara synligt från området mellan Mariastaden och Ödåkra. 

 

Den nya högreservoaren kommer att bli ett landmärke som kommer att synas från långt håll. 
Den arkitektoniska utformingen av vattentornet blir därför extra viktig. Parallella skissuppdrag 
där tre kontor lämnar förslag till utformning pågår. Arbetet med att utvärdera de tre förslagen 
beräknas bli klart i mars i år. I uppdraget ingår så väl tekniska som arkitektoniska krav.  

Det planerade tornet är tänkt att uppföras med två separata vattenvolymer på tillsammans 
7000 m3. Lågreservoarerna innehåller varsin vattenvolym på 4000 m3, vilket ger en total vo-
lym på 15 000 m3. Genom att dela upp högreservoaren i två vattenvolymer som är skilda åt 
kan en volym i taget stängas av för rengöring och reparationer utan att tornet förlorar sin för-
måga att förse systemet med vatten.  

 

 

Kartan visar en schematisk siktlinje-
analys. Den svarta punkten markerar 
planområdet. 

Den ljusa färgen visar var tornet syns 
1,5 meter över marken. 

Analysen utgår från inskannade 
markhöjder samt höjder för bebyggel-
sen. Observera att vegetation inte ta-
gits med i analysen. 

Bilden är endast till för att ge en unge-
färlig uppfattning om hur stor del av 
kommunen som kommer att beröras 
visuellt av det nya vattentornet. 
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Principskiss över enklast möjliga utförande där hög- och låg reservoarerna består av prefabricerade 
betongelement. Observera att bilden endast är en illustration. Bild Sweco 

Offentlig service 

Detaljplanen möjliggör att en servicebyggnad kopplad till Bruces skog kan uppföras. Byggna-
den föreslås främst inrymma toaletter. En cykel- och bilparkering för besökare till naturreser-
vatet Bruces skog kan också anläggas enligt detaljplaneförslaget. (För planbestämmelse se kapi-
tel 2.3, Grönstruktur och allmänna platser.) 

2.3 Grönstruktur och allmänna platser  
 

 

Natur 

I norr, öster och söder föreslår detaljplanen användning natur. Detta område kopplas genom 
vägen i söder till det befintliga naturreservatet, Bruces skog. Idag saknar naturreservatet parke-
ringsmöjligheter i den här delen av kommunen. Inom planområdet kan en mindre byggnad för 
toalett uppföras samt cykel- och bilparkering. Förslagsvis anläggs detta i planområdets sydöstra 
del, närmast vägen som leder in i Bruces skog. 

 

Planbestämmelser som reglerar grönstrukturen 4 kap 5 § punkt 2 PBL 
 
NATUR Naturområde. Dagvattenanläggning ska finnas. Servicebyggnad och 

parkering med koppling till naturreservatet Bruces skog får finnas. 
 

Skydd Skyddsplantering ska finnas, bestående av tät busk- och träd-
vegetation i flera rader. Vegetationen får ej understiga 4 meters 
höjd och ska bestå av flera olika arter.  
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I norr och öster föreskriver detaljplanen att skyddsplantering ska finnas.  Denna ska skydda 
mot pesticider och gödningsmedel som sprutas på odlingsmarken. Skyddsplanteringen utfor-
mas som en tät busk- och trädvegetation. Vegetationen får inte understiga fyra meters höjd 
och ska bestå av flera olika arter. Lämpligt i sammanhanget är att växterna utgörs av arter som 
finns i Bruces skog exempelvis: rönn (Sorbus aucuparia); avenbok (Carpinus betulus); hassel 
(Corylus avellana); skogstry (Lonicera xylosteum); fågelbär (Prunus avium); nyponros (Rosa 
dumalis). Viktigt är att skyddsplanteringen utgörs av flera olika arter som har ett buskartat 
växtsätt och eller skjuter rotskott samt att de buskartade växterna samplanterade med de 
högre arterna. Detta säkerställer att skyddsplanteringen finns kvar även om enskilda individer 
eller arter drabbas av skadegörare, växtsjukdomar eller skadas på annat sätt.  

 

Sektion över den norra delen av skyddsplanteringen. Fruktodlingen ligger till vänster, utanför bild. 
Bild Sweco 

Skyddsplanteringen ska anläggas i flera rader för att säkerställa att inte luckor uppstår i plante-
ringen. Planteringen kan utformas så att passage möjliggörs längs med den och vidare ner till 

Planområdet, markerat med streckad linje. Området som är skrafferat i grönt är 
en del av Bruces skog. Den blå pilen visar lämplig väg in i naturreservatet från 
planområdet, via befintlig väg. Hela planområdet syns inte på bilden 

befintlig väg  skyddsplantering 
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den södra delen av planområdet. Successionen är viktig och individerna ska vara av olika ålder 
vilket uppnås genom riktad skötsel och val av arter.  

I planområdets södra del utformas marken så att den kan hantera det dagvatten och det töm-
ningsvatten som vattenreservoarerna ger upphov till. Genom att utforma marken så att det 
finns en grundare och en djupare del fördröjs dagvattnet. Utformningen gynnar växter och 
djur samtidigt som vattnet hindras från att rinna vidare ut på vägen eller till intilliggande mar-
ker. I sydvästra delen av området kopplas dagvattnet till en befintlig dagvattenledning. (För 
vidare beskrivning se kap 2.4 Teknisk försörjning, dagvatten.) 
 

2.4 Trafik 
Området nås i huvudsak från väg 111, Österleden. Trafik till området beräknas främst utgöras 
av besökstrafik till Bruces skog och servicetrafik till vattentornet 

 

Biltrafik 

Detaljplanen föreslår en ny avfart från cirkulationsplatsen på Österleden. I planen får den be-
stämmelsen VÄG, genomfartstrafik. Denna kopplas ihop med den befintliga vägen norr om 
planområdet och den mindre väg som löper i nordsydlig riktning längs Österleden, som före-
slås få bestämmelsen GATA, lokaltrafik. 

 

Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor 
GATA Lokaltrafik. 
VÄG Genomfartstrafik 
elstation elstation får finnas 
 
 

Föreslagen ny anslutning till 
cirkulationsplatsen.  
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Cykeltrafik 

Det är möjligt att cykla till planområdet från Filbornavägen och genom cirkulationsplatsen. 
Det går även att nå planområdet med cykel via Långebergavägens förlängning. Cykelkoppling-
arna till området bör dock utvecklas i framtiden. 

Parkering 

Inom användingen NATUR blir det möjligt att anlägga en parkering för cykel och bil som är 
kopplad till naturreservatet Bruces skog. Behovet uppskattas till en yta motsvarande cirka 
1000 kvadratmeter. Bedömningen är gjord utifrån erfarenhet av den befintliga parkeringen i 
den sydöstra delen av naturreservatet.  Inom det området bör även servicebyggnaden vara 
placerad. Parkeringen kan anläggas inom allmänplatsmark natur då ett av syftena med området 
är att möjliggöra en entrépunkt med parkering till det intilliggande naturreservatet. 

 

Exempel på hur parkeringsplats med servicebyggnad kan se ut. Bilden är från parkeringen i syd-
östra delen av Bruces skog. 

Nödvändig parkering för servicefordon till vattenreservoarerna anläggs på kvartersmark inom 
området för teknisk anläggning. Parkeringen avses inte vara tillgänglig för allmänheten. 

2.5 Teknisk försörjning 
Den föreslagna detaljplanen möjliggör uppförandet av en högvattenreservoar, i dagligt tal kal-
lat vattentorn, med två lågreservoarer samt en teknikbyggnad. Dessa kommer att vara kopp-
lade till stadens vattensystem för att säkra färskvattenförsörjningen för Helsingborg i framti-
den. Vattentornets placering och höjd är vald för att det ska kunna kommunicera med vatten-
verket i Örby och med Fredriksdals vattentorn. (För vidare beskrivning se kapitel 2.2, bebyg-
gelse.) 
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Energiförsörjning och telekommunikation 

Erforderlig teknisk infrastruktur finns inom planområdet. I norra delen av planområdet finns 
en elstation med god kapacitet. Elstationens läge kan eventuellt komma att justeras. Detaljpla-
nen reglerar genom egenskapsbestämmelse att elstation får finnas inom området för LOKAL-
GATA. Exakt placering av elstationen avgörs tillsammans med ledningsägare i samband med 
ombyggnad av cirkulationsplatsen. Öster om Österleden går en gasledning. Befintliga ledningar 
skyddas av ledningsrätt. Eventuell ledningsflytt och justering av ledningsrätter avgörs i projek-
teringsskedet. 

Vatten och spillvatten 

Vattenreservoaren kopplas till befintligt ledningsnät med nya överföringsledningar.  

Dagvattenhantering 

Dagvattnet föreslås hanteras inom det södra området, betecknat med planbestämmelse NA-
TUR på plankartan. Vattnet leds till ett magasin som med fördel utformas med ett naturlikt 
utförande med flacka kanter och varierande djup. Den fluktuerande vattennivån är positiv för 
en rad växt- och djurarter. I anslutning till vattenreservoaren finns ett uttömningsmagasin för 
de tillfällen då hela eller delar av vattenreservoaren måste tömmas. Vattnet rinner då ut i ett 
magasin i anslutning till tornet. Genom ett utlopp rinner vattnet vidare till dagvattenanlägg-
ningen där de tillfälligt kan uppstå en vattenspegel och delar som inte vanligtvis är under vat-
ten blir översvämmade. Detta gynnar en rad växt och djurarter. På samma sätt tas vatten om 
hand vid en eventuell bräddning av reservoarerna. 

Dagvattenanläggningen ska kunna fördröja dagvatten från färskvattenreservoarerna, gata och 
körytor samt från naturmarken inom planområdet. Anläggningen ska också ha kapacitet att ta 
emot det tömningsvatten som kan komma från färskvattenreservoarerna i det fall en tömning 
skulle vara nödvändig. Om alla tre reservoarerna skulle behöva tömmas på sina 15 000 m3 
beräknas tömningstakten till 3 dygn. Dagvattenanläggningen ska även ha kapacitet för en even-
tuell bräddning av reservoarerna då en beräknad mängd på 480 l/s kan rinna ut. Med en åt-
gärdstid på en timme kan vid ett sådant tillfälle 1730 m3 vatten rinna ut. Dagvattenanlägg-
ningen dimensioneras för att klara ett 100-årsregn. I ett värsta scenario inträffar två eller tre av 

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen och kvar-
tersmark 
 
E Tekniska anläggningar. Färskvattenreservoar och därtill hörande 

anläggningar. 4 kap 5§ punkt 2 PBL 
 

 Marken får inte förses med byggnad. 4 kap 11§ punkt 1, 16 § 
punkt 1 PBL 

 

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan. Erforderlig teknisk 
utrustning får överstiga totalhöjden. 4 kap 11§ punkt 1 eller 16§ 
punkt 1 PBL 
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dessa scenarior samtidigt. Den avsatta ytan samt en avrinningstakt till befintligt dagvattennät 
på 30 l/s, bedöms tillräcklig för att hantera dagvatten, tömningsvatten och bräddningsvatten. 

Avfallshantering 

Renhållninsgfordon kan angöra planområdet från väg 111. Servicebyggnaden som föreslås 
uppföras i anslutning till Bruces skog kommer att generera behov av avfallshantering. Byggna-
den föreslås uppföras på allmänplatsmark som staden är huvudman för. Även den tekniska 
anläggningen för färskvattenreservoaren kommer att generera en mindre mängd avfall, då den 
inrymmer toalett och personalutrymme. Detta kommer dock inte att användas dagligen utan 
endast vid de tillfällen anläggnigningen behöver tillsyn eller service. Kvartersmarken rymmer 
möjlighet att ställa upp avfallshanteringskärl. 

2.6 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 
Beskrivning av administrativa bestämmelser inom området, som ingress. 

 

Fastighetsindelning 

Planens genomförande kräver fastighetsreglering. Befintliga ledningsrätter kan komma att änd-
ras.  

Avtal 

Det är positivt för planens genomförande om ett avtalsservitut upprättas mellan staden och 
ägarna till Husensjö 8:1 och 8:2. Detta för att reglera skötsel och tillgänglighet från planområ-
det vidare till Bruces skog via markvägen i fastigheternas gräns. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft  

Huvudmannaskap 

Helsingborgs stad är huvudman för allmänna platser. 

Administrativa planbestämmelser 
 
u-område marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledning-

ar. PBL 4 kap 6§, 5§ 2, 8§ 2 och 30 § PBL 
 
Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 

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

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om 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. 
Konsekvenserna av planförslaget utreds och beskrivs i denna konsekvensbeskrivning.  

Planområdet ligger intill ett naturreservat i ett småskaligt odlingslandskap. Det gör att en hög-
reservoar kommer att vara synlig på långt håll och den arkitektoniska utformningen blir extra 
viktig och kräver särskild omsorg.  

Den pågående markanvändningen är i dag jordbruk. Enligt miljöbalken 3 kap 4 § får bruk-
ningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Då vattenförsörjningen är ett viktigt samhällsintresse och en ny högvattenreservoar behövs för 
att förse Helsingborg med en hållbar och robust dricksvattenförsörjning är detta en anläggning 
av sådan natur som miljöbalken avser.  

I en högreservoar pumpas vattnet upp i cisternen och rinner sedan med självtryck ut i syste-
met. För att detta ska fungera är läget, både höjd och geografiskt, för en högreseroar avgö-
rande. Vattenvolymen i den planerade högreservoaren ska ligga mellan +78 och +84 meter 
över havet för att kunna samspela med högreservoaren i Fredriksdal, befintliga vattenledningar 
och vattenverket i Örby. Då platsen för ett nytt vattentorn avgörs av nämnda faktorer kan inte 
annan mark tas i anspråk. 

 Den valda platsen uppfyller dessa krav. Att använda jordbruksmark till detta ändamål får 
anses överensstämma med lagens mening. 

Vidare bidrar detaljplanen till att säkra översiktsplanens intentioner om gröna stråk och kopp-
lingar i området. Den planerade färskvattenanläggningen beräknas inte generera biltrafik mer 
än i anläggningsskedet. Parkeringen till naturreservatet Bruces skog är avsedd för personbilar 
och beräknas endast medföra en ringa trafikökning.  

Samtantaget anser stadsbyggnadsförvaltingen att detaljplanens genomförande inte kan anses 
medföra betydande miljöpåverkan då nyttan med ett robust färskvattensystem överstiger den 
eventuella negativa inverkan en högvattenreservoar kan ha på landskapsbilden. Vattentornets 
arkitektoniska utformning är dock av stor vikt. 

3.2 Påverkan på riksintressen 
Området berörs inte av några riksintressen. 
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3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 

Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för luft då vattentornet i drift inte 
generar några utsläpp eller någon trafik mer än enstaka servicefordon. Inte heller entrépunkten 
för Bruces skog bedöms generera en sådan ökning av trafik att miljökvalitetsnormerna för luft 
bedöms påverkas negativt. 

Vattenkvalitet 

Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten negativt då varken vat-
tentornet eller toalettbyggnaden genererar några utsläpp till vattnet. Den minskade besprut-
ning i området och den planerade dagvattenhanteringen kommer tvärt om att bidra till en 
förbättrad vattenkvalitet. 

Risker  

För färskvattenanläggningar gäller regler för livsmedelshantering. Dessa krav är avsedda att 
säkerställa en hög kvalité på vårt dricksvatten. Kraven avser själva anläggningens konstruktion 
och tekniska utförande så väl som vattnets transport till anläggningen samt vidare ut till slut-
konsument. Skyddet inbegriper bland annat skalskydd som säkra dörrar, luckor, larmsystem 
etcetera men även filter av olika typer, backventiler, kvalitetskontroller och UV-ljusbehandling 
av vattnet med mera. För placeringen av färskvattenanläggningar finns dock inga särskilda krav. 
I planförslaget redogörs ändå för de risker som finns i omgivningen samt för de anpassningar 
som gjorts efter riskbedömningen.  

I en färskvattenreservoar finns så kallade luftningskanaler. Dessa är placerade i anläggningens 
tak så att inte vattnet kan rinna ut genom dem. När vattenvolymen sjunker i reservoarerna 
sugs motsvarande mängd luft in för att inte skapa undertryck i systemet. På samma sätt trycks 
luften ut när vattennivån stiger. Luftningskanalerna är skyddade av filter av klass F7, finfilteer 
eller H13 mikrofilter. Båda dessa typer bedöms tillräckliga i stadsmiljöer. Filtren skyddar från 
partiklar som pollen, förbränningsprodukter och partiklar från trafikmiljöer. De hindrar även 
fåglar och insekter från att flyga in i anläggningarna.  

Väg 111, som passerar väster om planområdet, är transportled för farligt gods. Området ligger 
inom uppmärksamhetsområdet för olyckor på väg. Risken för en olycka bedöms som mycket 
liten. Om det trots allt skulle inträffa en olycka på vägen som innebär att vattnet i vattenreser-
voarerna kontamineras, töms reservoarerna och rengörs. Då Helsingborg har ytterligare ett 
vattentorn, Fredriksdalstornet samt Örby vattenverk, kommer en sådan tillfällig stängning av 
det planerade vattentornet inte att innebära risk för vattenbrist eller att kontaminerat vatten 
når konsumenterna. Den föreslagna anläggningen ingår i egenkontrollplanen och provtagning 
sker i enlighet med denna.  
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Norr om detaljplaneområdet finns en fruktodling.  

 

Vid fruktodling gäller att besprutning endast får ske under gynnsamma väderleksförhållanden. 
Pesticider och växtnäringsämnen ska inte spridas utanför växtplatsen. Fruktodlingen är avgrän-
sad mot planområdet av en hög hagtornshäck. 

 Som en ytterligare säkerhetsåtgärd föreslås ett skyddsområde mellan vattenreservoarerna och 
den närmsta fruktodlingen. Området ska planteras med vedartad vegetation. Droppar från 
besprutningen bedöms kunna stiga maximalt 4 meter upp i luften, närmast besprutningsområ-
det. Dropparna är tunga och faller snabbt ner till marken. För att kunna fånga upp ämnen från 
besprutningen ska vegetationen i skyddsområdet inte understiga 4 meter i höjd. Vegetationen 
ska bestå av olika arter med buskliknande växt sätt.  Genom att skyddsområdet är planterat 
med olika arter blir vegetationen mer robust och motståndskraftig mot sjukdomar, stormar 
och andra skadegörare än om den består av endast en eller ett fåtal arter. Vegetationen ska 
planteras i flera rader, i förband, för att säkra att det inte uppstår luckor i planteringen. Då 
marken öster om planområdet är privatägd jordbruksmark, över vilken kommunen inte har 
rådighet, föreslås även ett skyddsområde längs den östra kanten. 

Om alla de tre planerade vattenreservoarerna skulle behöva tömmas innebär det att 15 000 m3 
rinner ut. Tömningstakten är beräknad till 60 l/s vilket ger att det tar 3 dagar att tömma samt-
liga vattenreservoarer. Vattnet rinner då först ut till ett magasin beläget inom området för 
vattentornet, därefter vidare till dagvattenanläggningen söder om tornet. Samma magasin är 
dimensionerat för att klara en eventuell bräddning, dvs att tornet fylls på trots att det är fullt. 
Vid ett sådant tillfälle beräknas att vattnet tinner ut i en takt av 480 l/s. Med en åtgärdstid på 
en timme kan vid ett sådant tillfälle 1730 m3 vatten rinna ut. Från magasinet vid vattentornet 
rinner därefter vattnet i betydligt långsammare takt till dagvattenanläggningen söder om vat-
tentornet. 

Den planerade dagvattenanläggningen dimensioneras för att klara ett 100-års regn. Vidare 
kommer den att ha kapacitet för tömning av samtliga reservoarer och en eventuell bräddning 
av reservoarerna. Avrinningen till dagvattenledningen beräknas till 64 l/s, vilket motsvarar 40 
% av ledningens totala kapacitet. I ett värsta scenario inträffar två eller tre av dessa scenarier 

fruktodling 

brukad åkermark 

Plan‐

område 

Planområdets läge i förhållande till 
fruktodling och åkermark. 

Foto 2015 
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samtidigt. Den avsatta ytan och det befintliga dagvattennätet bedöms mer än tillräckligt för att 
hantera dagvatten, tömningsvatten och bräddningsvatten. 

3.4 Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 

Då planområdet utgörs av jordbruksmark kan den föreslagna detaljplanen antas utgöra en för-
bättring av den biologiska mångfalden. Besprutningen av marken upphör och området planeras 
få en mer varierande vegetation med vedartade växter och örtskikt.  Tillsammans med den 
planerade dagvattenanläggningen skapas därmed bättre förutsättningar för biologisk mångfald. 

Gångstigar kan med fördel anläggas inom skyddsplanteringen vilket bidrar till att göra land-
skapet tillgängligt. 

Hushållning med naturresurser 

Den pågående markanvändningen är i dag jordbruk. Enligt miljöbalken 3 kap 4 § får bruk-
ningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Då vattenförsörjningen är ett viktigt samhällsintresse och en ny högvattenreservoar behövs för 
att förse Helsingborg med en hållbar och robust dricksvattenförsörjning är detta en anläggning 
av sådan natur som miljöbalken avser. Då platsen för ett nytt vattentorn avgörs av befintligt 
ledningssystem, vattentornet i Fredriksdal och Örby vattenverk kan inte annan mark tas i an-
språk. 

Kulturmiljö  

Öster om planområdet på väg 111 finns ett fornminnesområde markerat. Det är en boplats 
från förromersk/romersk järnålder. Lämningen är borttagen men Riksantikvarieämbetet gör 
bedömningen att boplatsen fortsätter en bit öster ut från undersökt område. Samma bedöm-
ning gör Länsstyrelsen i Skåne. Ett separat samråd med länsstyrelsens kulturmiljöenhet, enligt 
2 kap 10§ KML har genomförts. Det konstaterades att det sannolikt kan finnas fornlämningar 
dolda under mark inom området. Därför beslutades att en arkeologisk utredning ska utföras. 

 

 

Blå markering visar ungefärlig 
utbredning för den fornlämning som 
togs bort i samband med att Öster-
leden byggdes. Planområdet marke-
rat med streckad linje. 

Foto 2014 
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Landskapsbild 

Planområdet ligger i ett småskaligt jordbrukslandskap. Vattentornet kommer att var väl synligt 
från stora delar av kommunen, framför allt de östra delarna. Då planområdet ligger intill en 
större väg i gränslandet mellan stad och land bedöms inte ett vattentorn utgöra negativ inver-
kan på landskapsbilden. Tvärt om kan vattentornet verka utmärkande för Helsingborgs Stad 
och komma att utgöra ett landmärke för platsen. 

Markanvändning inom planområdet föreslås, förutom teknisk anläggning, bli natur. Området 
kopplar till naturreservatet Bruces skog och föreslås planteras med vegetation som är naturligt 
förekommande i naturreservatet.  

En högreservoar kommer att utgöra ett viktigt landmärke för staden och synas på långt håll i 
landskapet. För att den arkitektoniska gestaltningen ska bli av hög karaktär bedrivs en gestalt-
ningsprocess parallellt med planarbetet.  
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3.5 Sociala förhållanden 

Solförhållanden 

Då den arkitektoniska utfromingen av vattentornet ännu inte är avgjord har en modell på ett 
prefabricerat torn använts. Placeringen i den östra delen, intill den allmänna platsmarken är 
vald utifrån områdets höjdförhållanden.  

Vårdagjämning
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Midsommar 

 

Höstdagjämning 

 

Under vår- och höst dagjämningen faller skuggan från tornet över den bebodda gården öster 
om planområdet kl 17.  
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3.6 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Planens genomförande kräver fastighetsreglering.  

Avtal 

De arrendeavtal som idag avser mark inom planområdet sägs upp.  

Ekonomi 

Detaljplanens genomförande kräver större kommunala investeringar. Anslutningen till cirku-
lationsplatsen, anläggandet av en entrépunkt till Bruces skog samt anläggning av gata för vilken 
kommunen är huvudman bekostas av Helsingborgs stad. 

Eventuell flytt av ledningar ska belasta exploateringen. 

Kommunen är huvudman för allmänna platser. Skötsel för naturområdet krävs liksom skötsel 
av skyddsplanteringen. 

Tekniska utredningar 

En fördjupad geoteknisk utredning ska göras när vattenreservoarernas exakta läge är fastställt.  

Övriga upplysningar 

Öster om planområdet, på väg 111 finns ett fornminnesområde markerat. Det är en boplats 
från järnåldern. Lämningen är borttagen men Riksantikvarieämbetet gör bedömningen att 
boplatsen fortsätter en bit öster ut från undersökt område. Det nu aktuella planområdet kan 
beröras, varför vidare undersökning kan komma att behövas. 

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

Före byggstart ska flyghinderanmälan göras enligt luftfartsförordningen SFS 2010:770. 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 

Ansökan om planändring har inkommit från mark- och exploateringsenheten i Helsingborgs 
stad den andra februari 2015. 

För att skapa ett robust färskvattensystem behöver Helsingborg stad en ny högreservoar. 

Naturreservatet Bruces skog som ligger i anslutning till planområdet saknar entrémöjlighet från 
sydväst. Planområdet utgör en lämplig punkt för en mindre entré med en enkel servicebyggnad 
med toalett för besökare.  

Beslut i ärendet 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 26 mars 2015 (§103) att uppdra åt stadsbyggnadsför-
valtningen att upprätta detaljplanen med utökat planförfarande samt att genomförandet av 
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

4.2 Planområdet 
Området är beläget öster om väg 111 och omfattar delar av fastigheterna Husensjö 8:5-7. Plan-
området omfattar cirka 8,7 ha. 

Markägoförhållanden 

Hela planområdet ägs av Helsingborgs stad. 

Markanvändning 

Området är beläget på utarrenderad jordbruksmark. En del av Husensjö 8:5 utgörs av fruktod-
ling. 

Historik 

Planområdet har varit jordbruksmark under lång tid. På Mårtens Sjöbecks avritning av lantmä-
terikartor från 1700-talet syns att planområdet utgjordes av inägomark. Sådan mark kunde vid 
den här tiden bestå bland annat av åker och slåtterängar. På 1939 års flygbild är området 
uppodlat och utan byggnader. 

Bebyggelse 

I områdets sydvästra del finns en liten transformatorstation. I övrigt är planområdet obebyggt. 
Precis söder om planområdet finns en mobilmast. Norr och nordost om planområdet finns två 
bebodda gårdar. Sydost om området finns ytterligare en gårdsenhet. Gården är inte bebodd 
och alla byggnader utom en är rivna. 
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Planområdet läge. För exakt avgränsning se plankarta. Foto 2015 

Trafik 

Planområdet nås med bil från Österleden via en avfart från cirkulationsplatsen.  

 

Avfarten från väg 111, Österleden, är endast delvis asfalterad. Den ansluter till två grusade vägar. 
Foto 2015 

 

planområde 
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Planområdets norra gräns utgörs av den grusväg som angör fastigheterna Filborna 35:3 och 
Husensjö 8:4. Kopplingen till cirkulationsplatsen ingår i detaljplanen, i övrigt omfattas inte 
den norra grusvägen av planen.  

I den västra och södra delen av planområdet går en grusväg som i sin västra del ingår i detalj-
plan för Östeleden. Vägen leder vidare ut på Långebergavägen. 

Påverkan från omgivningen 

Norr om planområdet finns en fruktodling på privat mark. I öster gränsar området till brukad 
jordbruksmark. Väster om planområdet går väg 111 som är led för farligt gods. Planområdet 
ligger inom uppmärksamhetsområdet för olyckor på väg. 

Fruktodlingen i norr besprutas regelbundet med pesticider och växtnäringsämnen. Jordbruks-
marken öster om planområdet är privatägd och även där kan besprutning och gödsling före-
komma. 

Teknisk försörjning 

I anslutning till planområdet finns erforderlig teknisk försörjning. En gasledning går igenom 
planområdets västra gräns. I områdets sydvästra del finns goda möjligheter att ansluta till be-
fintligt dagvattensystem. Ledningar för färskvatten går längs Österledens östra sida. 

Arkeologi 

Väster om planområdet på väg 111 finns ett fornminnesområde markerat. Det är en boplats 
från järnåldern. Lämningen är borttagen men Riksantikvarieämbetet bedömer att boplatsen 
fortsätter en bit öster ut från undersökt område. 

Geotekniska förhållanden 

Områdets geotekniska förhållanden lämpar sig väl för att uppföra de planerade hög- respektive 
lågreservoarerna. Området är flackt och slutar svagt mot sydväst från +50 till +52 meter. 

Marken består av sandhaltig lermorän täkt av ett mullhaltigt lager sand. Lermoränen under-
lagras av sedimentär bergrund (hall) cirka 2-3 meter under ytan.  Tjälfarligheten bedöms som 
måttlig. Grundvatten påträffades vid den geotekniska undersökningen på nivåerna +50,3 till 
+50,9. 

4.3 Riksintressen och förordningar 
Området berörs inte av några riksintressen. 

Vattenskyddsområde 

Området är beläget på vattenförekomst Helsingborgssandstenen SE621791-130957 

Övrigt 

Planområdet gränsar till naturreservatet Bruces skog. 
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Naturreservatet Bruces skog markerat med grön skraffering. Planområdet markerat med svart 
streckad linje. 

4.4 Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som område för utveckling 
och skydd av vatten och naturområde samt för utveckling av gröna samband och länkar. Söder 
om planområdet redovisar ÖP ett större utvecklingsområde, Östra Ramlösa. 

 

Utdrag från ÖP 2010 som visar gröna och blå samband och länkar. Planområdet markerat med 
svart streckad linje. 

 

planområde Bruces skog 

Östra Ramlösa 
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Detaljplaner 

Planområdet är inte planlagt. För väg 111, väster om planområdet gäller detaljplan för Öster-
leden, laga kraft den 20 juli 1972 (1283K-10059). Användningen anges i detaljplanen som 
specialområde för trafikändamål. Planen saknar genomförandetid.  

Övrigt 

Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, 
ligger planområdet i ett stråk i närhet till ett större naturområde, naturreservatet Bruces skog. 

I Helsingborgs naturvårdsplan antagen 1992 klassas områdets jordbruksmark till klass 8. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

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

Husensjö 8:5 med flera, 
Helsingborgs stad 

Samrådsredogörelse 
	

Detaljplanens syfte 
Syftet	 med	 detaljplanen	 är	 att	 möjliggöra	 uppförandet	 av	 en	 högreservorar	 för	
färskvatten	med	tillhörande	lågreservoarer	och	nödvändiga	teknikbyggnader.	 I	detalj‐
planen	igår	också	att	utveckla	gröna	stråk	och	kopplingar	i	enlighet	med	översiktspla‐
nen.	I	planen	föreslås	en	entrépunkt	till	det	intilliggande	naturreservatet	Bruces	skog.	
Entrén	 innebär	möjlighet	 för	cykel‐	och	bilparkering	och	en	enkel	servicebyggnad	 för	
bland	annat	 toaletter.	Vidare	prövas	ombyggnad	av	anslutning	 till	 cirkulationsplatsen	
på	Österleden	samt	att	en	befintlig	grusväg	planläggs	som	allmänplats,	gata.	

Samrådet 
Detaljplanen	har	varit	på	samråd	under	tiden	2	mars	till	30	mars	2016	och	remitterats	
till	berörda	myndigheter,	förvaltningar	med	flera.	Kända	sakägare	har	fått	inbjudan	till	
samrådet.	Samrådet	annonserades	även	i	Helsingborgs	dagblad	den	27	februari	2016.		
Under	perioden	 inbjöds	alla	 som	hade	ett	 intresse	av	detaljplanen	att	boka	möte,	en‐
skilt	 eller	 i	 grupp,	 med	 kommunens	 tjänstemän.	 	 Sakägare	 inbjöds	 personligen	med	
brev	till	möte	den	16	mars.		

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

Samrådsmötet 

Den	16	mars	2016	hölls	ett	samrådsmöte	i	Stadsbyggnadshuset.	Ingen	intressent	utö‐
ver	 sakägarna	 utnyttjade	möjligheten	 att	 boka	 ett	möte.	 På	 samrådsmötet	 deltog	 nio	
personer.	Från	staden	medverkade	två	representanter	för	stadsbyggnadsförvaltningen	
och	en	från	stadsledningsförvaltningen.	Utöver	dessa	deltog	en	representant	från	NSVA.	

Under	 mötet	 diskuterades	 huvudsakligen	 gestaltning	 och	 placering	 av	 vattentornet,	
eventuell	skuggning	på	grund	av	högreservoaren,	skyddsplanteringens	utbredning	och	
var	parkeringen	till	Bruces	skog	ska	ligga.	Frågan	om	gång‐	och	cykelstigar	mellan	Ös‐
terleden	och	Bruces	skog,	diskuterades	också.	Hur	dagvatten	och	tömningsvatten	han‐
teras	var	även	en	 fråga	som	lyftets.	Det	 fanns	viss	oro	 för	risk	 för	översvämning	 i	sy‐
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stemet	väster	om	Österleden	på	grund	av	det	vatten	som	planeras	ledas	bort	i	det	be‐
fintliga	ledningssystemet.		

Kommentar:	Under	mötet	meddelades	att	kapaciteten	i	dagvattensystemet	skulle	utredas	
vidare.	Utredningen	resulterade	 i	att	avrinningstakten	 från	planområdet	 	begränsas	 till	
30	l/s.	

Yttranden 

Utan synpunkter på förslaget 

Följande	har	inget	att	invända	mot	planförslaget:	

 Försvarsmakten,	inkom	15	mars	2016	
 Ljungbyheds	flygplats,	inkom	30	mars	2016	
 Räddningstjänsten	Skåne	nordväst,	inkom	3	mars	2016	
 TeliaSonera	Skanova	Acess	AB,	inkom	23	mars	2016	

Myndigheter och statliga verk  

Länsstyrelsen, inkom den 30 mars 2016 

Länsstyrelsen	framför	att	en	höjdbegränsning	för	högreservoaren	behövs	med	hänsyn	
till	 luftfarten	och	för	bedömningen	av	vattentornets	omgivningspåverkan.	Vidare	skri‐
ver	 Länsstyrelsen	 att	 planbeskrivningen	 bör	 kompletteras	 med	 information	 om	 det	
separata	samråd	som	skett	med	anledning	av	den	fornlämning	som	sannolikt	kan	fin‐
nas	 inom	 planområdet.	 Beslut	 om	 arkeologisk	 utredning	 har	 fattats	 den	 27	 oktober	
2015.	Den	arkeologiska	utredningen	är	inte	utförd	ännu.	

Kommentar:	Plankartan	har	kompletterats	med	höjdbestämmelse.	Planbeskrivningen	har	
kompletterats	med	uppgifter	om	det	samråd	som	skett	angående	eventuella	fornlämning‐
ar	inom	planområdet.		

Lantmäteriet, inkom 1 april 2016 

Lantmäteriet	framför	i	sitt	yttrande	att	om	den	tekniska	anläggningen	som	planen	före‐
slår,	ska	vara	en	egen	fastighet	krävs	avstyckning	och	fastighetsreglering.	

Luftfartsverket, inkom den 15 april 2016 

Luftfartsverket	(LFV)	skriver	i	sitt	yttrande	att	de	inte	har	något	att	erinra	mot	detalj‐
planen	men	 tilläggar	att	de	 inte	har	 analyserat	 flygvägar	 till	 och	 från	 flygplatser.	LFV	
framför	att	yttrandet	endast	gäller	verkets	egen	utrustning	och	att	berörda	flygplatser	
alltid	 ska	 tillfrågas	 som	sakägare	när	byggnadsverk	högre	än	20	meter	planeras	eller	
om	flygplatserna	av	någon	annan	anledning	kan	komma	att	beröras.		
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Luftfartverket	meddelar	att	de	erbjuder	flyghinderanalys,	där	de	utför	kontroll	av	flyg‐
vägar,	 luftrum	och	all	 tänkbar	 radioutrustning	 för	 luftfart.	De	bifogar	 information	om	
denna	tjänst.	

Kommentar:	Berörda	flygplatser	och	försvaret	har	fått	möjlighet	att	yttra	sig	under	sam‐
rådstiden.	De	hade	inget	att	erinra	mot	detaljplanen.	Ängelholms	flygplats	önskade	att	en	
flyghinderanalys	utförs.	Flyghinderanalys	gällande	uppförande	av	 vattentorn	 i	Helsing‐
borgs	kommun,	del	av	Husensjö	8:5‐7	daterad	den	26	maj	2016	visar	att	detaljplanens	
genomförande	inte	orsakar	störningar	för	luftfarten.	

Trafikverket, inkom den 8 mars 2016 

Trafikverket	 framför	 att	 en	 höjdbegränsning	 för	 högreservoaren	 ska	 införas	 på	
plankartan	 med	 hänsyn	 till	 luftfarten.	 Då	 högreseroaren	 ligger	 inom	 den	 MSA‐
påverkade	zonen	för	Ängelholms,	Ljungbyheds	och	Kastrups	flygplatser	ska	dessa	hö‐
ras	som	sakägare.	Dessamma	gäller	för	Luftfartsverket	och	Försvarsmakten.	Om	någon	
av	 dessa	 parter	 önskar	 en	 flyghinderanalys	 ska	 sådan	 utföras.	 Trafikverket	 skriver	
också	att	om	en	byggnad	inom	tätort	blir	högre	än	45	meter	från	marken	eller	20	meter	
utanför	tätort	ska	en	flyghinderanmälan	ske	före	byggstart	(Luftfartsförordningen	SFS	
2010:770).	Transportstyrelsens	föreskrifter	om	allmänna	råd	om	markering	av	föremål	
som	kan	utgöra	fara	för	luftfarten	ska	tillämpas	vid	markering	av	föremål	som	är	högre	
än	45	meter	över	mark‐	eller	vattenytan	(TSFS	2010:155)	och	som	är	belägna	utanför	
en	flygplats	fastställda	hindersbegränsande	ytor.	

Kommentar:	Plankartan	kompletteras	med	höjdbestämmelse.	Upplysning	om	flyghinder‐
anmälan	har	förts	in	i	planhandlingen.	Berörda	flygplatser	och	försvaret	har	fått	möjlig‐
het	att	yttra	sig	under	samrådstiden.	De	hade	 inget	att	erinra	mot	detaljplanen.	Ängel‐
holms	flygplats	önskade	att	en	flyghinderanalys	utförs.	Flyghinderanalys	gällande	uppfö‐
rande	av	vattentorn	 i	Helsingborgs	kommun,	del	av	Husensjö	8:5‐7	daterad	den	26	maj	
2016	visar	att	detaljplanens	genomförande	inte	orsakar	störningar	för	luftfarten.		

Förvaltningar och kommunala bolag  

Kulturförvaltningen, inkom 31 mars 2016 

Kulturförvaltningen	meddelar	att	de	 inte	har	något	att	 erinra	mot	den	 föreslagna	de‐
taljplanen	men	 att	 då	 det	 planerade	 vattentornet	 kommer	 att	 vara	 väl	 synligt	 i	 land‐
skapet,	intill	ett	naturreservat,	är	det	önskvärt	att	den	arkitektoniska	gestaltningen	är	
väl	genomtänkt.	”Historisk	sett	finns	det	en	lång	tradition	av	att	låta	vattentorn	utformas	
som	arkitektoniska	landmärken.”		

Kommentar:	Parallella	uppdrag	pågår	för	utformning	och	gestaltning	av	vattentornet.	

Miljöförvaltningen, inkom 30 mars 2016 

Miljöförvaltningen	 skriver	 att	 planförslaget	 innebär	 att	 6,3	hektar	 åkermark	 tas	 i	 an‐
språk	 för	 att	 säkra	 färskvattenförsörjningen	 i	 ett	 växande	Helsinborg.	Platsen	är	 vald	
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utifrån	de	kriterier	som	krävs	för	att	kunna	uppföra	en	ny	högvattenreservoar,	så	som	
geografiskt	 läge,	 höjd	 över	 havet,	 förhållandet	 mellan	 befintliga	 vattenledningar	 och	
vattenverket	 i	 Örby.	 Någon	 alternativ	 placering	 finns	 inte.	 ”Miljöförvaltningen	stödjer	
syftet	 med	 planen	 och	 delar	 därmed	 stadsbyggnadsförvaltningens	 bedömning	 om	 att	
samhällsintresset	 för	 vattenförsörjningen	 överväger	 intresset	 att	 bevara	 åkermarken.”	
”Miljöförvaltningen	bedömer	att	övriga	aspekter	så	som	risker	och	dagvattenhantering	är	
korrekt	beskrivna	och	hanterade	i	planen.”	

Ledningsägare  

Öresundskraft AB, inkom 18 mars 2016 

Öresundskraft	har	framfört	att	den	nätstation	som	idag	finns	i	planområdets	norra	del	
kräver	ett	E‐område	på	minst	7x7	meter	och	att	eventuella	åtgärder	som	krävs	för	att	
genomföra	detaljplanen	endast	får	utföras	efter	skriftlig	beställning	till	ledningsägaren	
samt	att	kostnader	tillfaller	beställaren.	

Öresundkraft	 skriver	 också	 att	 i	 det	 fall	 den	 befintliga	 gasledningen	 skulle	 behövas	
flyttas	gäller	även	för	den	att	detta	ska	beställas	skriftligt	och	att	kostnaderna	tillfaller	
beställaren.	Gasledningen	skyddas	i	dag	av	ledningsrätt	så	som	detaljplanen	beskriver.	

Kommentar:	Nätstationens	exakta	 läge	avgörs	 i	samband	med	projekteringen	av	ny	an‐
slutning	till	Österleden.	Staden	är	huvudman	för	lokalgatan	där	nätstationen	säkrats	ge‐
nom	 egenskapsbestämmelse.	 Lämpligt	 läge	 och	 utrymme	 runt	 nätsationen	 avgörs	 till‐
sammans	med	Öresundskraft.	

Sakägare, boende med flera 

Ängelholms flygplats, inkom 2 mars 2016 

Ängelholms	flygplats	skriver	att	de	inte	har	något	att	erinra	i	sak	mot	högreservoaren	
men	 att	 de	 önskar	 att	 en	 flyghindersanalys	 utförs	 då	 byggnaden	 ska	 bli	 högre	 än	 20	
meter.	

Kommentar:	 Flyghinderanalys	gällande	uppförande	av	 vattentorn	 i	Helsingborgs	 kom‐
mun,	del	av	Husensjö	8:5‐7	daterad	den	26	maj	2016	 visar	att	detaljplanens	genomfö‐
rande	inte	orsakar	störningar	för	luftfarten.	

Fastigheten Filborna 35:3, inkom 29 mars 2016 

Fastighetsägarna	framför	att	placering	av	högreservoaren	har	betydelse	för	skuggning‐
ar	som	tornet	kan	ge	upphov	till.	För	de	två	lågreservoarerna	har	det	inte	gjorts	någon	
solstudie.	Då	detaljplanen	inte	innehåller	bestämmelse	med	avseende	på	placering	me‐
nar	 fastighetsägarna	 att	 hänsyn	 ska	 tas	 till	 skuggning	 och	 annan	 olägenhet	 för	 deras	
fastighet	när	placeringen	av	vattenreservoarerna	avgörs.	De	anser	att	planförslaget	ska	
förtydligas	med	avvägningar	rörande	arkitektonisk	utformning,	slutgiltig	placering	och	
solförhållanden.	Det	samma	gäller	eventuell	ljussättning	av	vattentornet,	särskilt	risken	
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för	 ljusföroreningar.	Vidare	 framförs	 att	det	närliggande	naturreservatet	Bruces	 skog	
kräver	 särskild	 hänsyn	 med	 avseende	 på	 arkitektonisk	 utformning	 av	 vattentornet,	
ljussättning	och	tänkbara	negativa	konsekvenser	på	djurlivet.	Därför,	menar	fastighets‐
ägarna,	ska	planbeskrivningen	förtydligas	med	en	konsekvensutredning	för	ljuspåver‐
kan	 gällande	 olägenhet	 för	 de	 boende,	 påverkan	 på	 djurlivet	 och	 naturreservatets	
värde.	 Även	 vattentornets	 arkitektoniska	 utformning	 kan	 påverka	 naturvärdena	 och	
detta	bör	behandlas	i	planbeskrivningen.	

Fastighetsägarna	 framför	att	de	utgår	 ifrån	att	den	 föreslagna	entrén	 till	Bruces	 skog	
inte	kommer	att	medföra	olägenhet	 för	deras	grödor.	För	att	den	 i	detaljplanen	 före‐
slagna	skyddsplanteringen	ska	bli	effektiv	anser	 fastighetsägarna	att	den	bör	vara	 tät	
och	anläggas	utan	möjlighet	till	passage.	

	De	vill	också	framföra	att	då	de	har	egen	brunn	för	färskvatten	förutsätter	de	att	denna	
inte	skadas	av	den	planerade	markanvändningen.	Om	så	skulle	bli	fallet	förbehåller	de	
sig	rätten	till	ekonomisk	ersättning.		

Kommentar:	Slutlig	placering	av	vattenreservoarerna	avgörs	i	bygglovsskedet.	Detaljpla‐
nen	är	kompletterad	med	höjdbestämmelse.	Högreservoaren	kommer,	 så	 som	 skuggstu‐
dien	 i	 samrådsförslaget	 visade,	att	under	 vissa	 tider	på	året	 skugga	bostadsgården	 för	
berörd	 fastighet.	 Skuggningen	 kommer	 endast	 ske	 under	 korta	 stunder,	 främst	 under	
någon	 timma	på	 sen	eftermiddag	vid	höst‐	och	vårdagjämning.	Lågreservoarerna	kom‐
mer	inte	att	orsaka	skuggbildning	för	berörd	fastighet.	Det	pågår	parallella	uppdrag	för	
den	 arkitektoniska	 utformningen	 av	 högreservoaren.	 Resultatet	 av	 dessa	 uppdrag	 är	
ännu	inte	avgjort.	Eventuell	ljussättning	av	anläggningen	är	bygglovspliktig.	Om	ljussätt‐
ning	ska	ske	ska	hänsyn	tas	till	eventuella	störningar	för	grannar.	

Den	 föreslagna	parkeringen	och	entrépunkten	till	Bruces	skog	anläggs	på	allmän	plats‐
mark	NATUR,	 för	 vilken	 staden	är	huvudman.	Föreslagen	placering	är	 i	områdets	 syd‐
östra	del.	

Den	föreslagna	skyddsplanteringen	bedöms	tillräcklig.	Skyddsplanteringen	utformas	som	
en	tät	busk‐	och	trädvegetation	i	flera	rader.	Vegetationen	får	inte	understiga	fyra	meters	
höjd	och	ska	bestå	av	olika	arter.		
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Bilden	visar	en	genomskärning	av	skyddsvegetationen	i	den	norra	delen	av	planområdet.	Fruktod‐
lingen	och	vattentornet	ligger	utanför	bild,	till	vänster	respektive	höger.	Planbeskrivningen	förtyd‐
ligats	med	bilder	för	att	visa	skyddsplanteringen.	

Genomförandet	av	detaljplanen	ska	inte	medföra	fara	för	fastighetsägarnas	färskvatten‐
brunn.	Mätningar	av	grundvattnet	kommer	att	påbörjas	inom	kort	och	pågår	sedan	un‐
der	hela	projekteringstiden	för	att	säkerställa	att	ingen	negativ	påverkan	på	grundvatt‐
net	sker.	

Fastigheten Husensjö 8:7, inkom den 29 mars 2016 

Arrendatorn	 till	 Husensjö	 8:7	 skriver	 att	 denne	 även	 bedriver	 odling	 på	 fastigheten	
Filborna	35:3.	Planförslaget	bör	 förtydligas	med	en	beskrivning	om	att	den	pågående	
fruktodlingen	utanför	planområdet	 inte	 ska	påverkas	 av	den	planerade	markanvänd‐
ningen.	Då	fruktodlingen	på	fastigheten	Filborna	35:3	besprutas	med	så	väl	konstgöd‐
sel	som	bekämpningsmedel	i	huvudsak	med	fläktspruta	men	även	med	bomspruta	bör	
en	 skyddszon	med	 tillräckliga	marginaler	 anläggas	 på	 exploatörens	mark	 för	 att	 den	
pågående	 markanvändningen	 på	 intilliggande	 mark	 ska	 kunna	 fortgå.	 För	 att	 säkra	
detta	 skriver	 arrendatorn	 att	 denne	 anser	 att	 skyddsplanteringen	 bör	 anläggas	 utan	
möjlighet	för	passage	för	att	bästa	möjliga	skydd	ska	uppnås.	

Vidare	 skriver	 arrendatorn	att	denne	äger	 fastigheter	på	 västra	 sidan	Österleden	där	
Lussebäcken	passarer.	Detta	är	en	del	av	den	planerade	dagvattenlösningen	för	vatten‐
reservoarerna	och	då	delar	av	Lussebäcken	är	kulverterad	befaras	problem	med	över‐
svämning.	Redan	 i	dag	är	belastningen	på	systemet	hög	vid	stora	regn.	Främst	är	det	
rör	under	vägar	och	liknande	som	utgör	flaskhalsar.	

Kommentar:	Den	 föreslagna	 skyddsplanteringen	bedöms	 tillräcklig.	 Skyddsplanteringen	
utformas	som	en	tät	busk‐	och	trädvegetation	i	flera	rader.	Vegetationen	får	inte	under‐
stiga	fyra	meters	höjd	och	ska	bestå	av	olika	arter.		
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Bilden	visar	en	genomskärning	av	skyddsvegetationen	i	den	norra	delen	av	planområdet.	Fruktod‐
lingen	och	vattentornet	ligger	utanför	bild,	till	vänster	respektive	höger.	Planbeskriven	har	förtyd‐
ligats	med	bilder	för	att	visa	skyddsplanteringen.	

Dagvattenproblematiken	på	Österledens	västra	sida	har	studerats	närmare.	För	att	 inte	
över‐belasta	dagvattensystemet	vid	Lussebäcken	kommer	avrinningstakten	från	planom‐
rådet	att	begränsas	till	30	l/s	i	stället	för	60	l/s.	Planbeskrivningen	har	uppdaterats	med	
nya	siffror.	

Fastigheten Husensjö 8:11, inkom 14 mars 2016 

Ägaren	 till	Husensjö	8:11	meddelar	per	brev	 att	de	 inte	har	möjlighet	 att	närvara	på	
samrådsmötet	den	16	mars.	

Sammanfattning 
Synpunkter	som	lämnats	under	samrådet	har	främst	handlat	om:	

 Höjdbegränsning	av	vattentornet.	Plankartan	har	kompletterats	med	höjdbegräns‐
ning.	

 Begäran	om	flyghinderanalys.	Flyghinderanalys	gällande	uppförande	av	vattentorn	
i	Helsingborgs	kommun,	del	av	Husensjö	8:5‐7	daterad	den	26	maj	2016	visar	att	de‐
taljplanens	genomförande	inte	orsakar	störningar	för	luftfarten.	

 Fornminnen	 dolda	 under	mark.	Planbeskrivningen	har	kompletterats	med	inform‐
ation	om	krav	på	arkeologisk	utredning.	

 Skyddsplanteringen.	Skyddsplanteringen	bedöms	som	tillräcklig.		
 Dagvatten	 och	 risken	 för	 dämning	 väster	 om	Österleden.	 	Dagvattenutredningen	
har	kompletterats.	Hänsyn	har	tagits	 till	risken	 för	dämning	 i	Lussebäcken	och	av‐
rinngen	 från	planområdet	har	 sänkts	 till	30	 l/s.	Planbeskrivningen	har	komplette‐
rats.	

Kvarstående synpunkter 

Kvarstående	invändningar	från	samrådet	finns	om	skuggning	från	vattentornet.	

Ändringar efter samrådet 

Följande	ändringar	har	gjorts	efter	samrådet.	
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 Plankartan	har	kompletterats	med	höjdbestämmelse.	
 Planbeskrivningen	har	kompletterats	med	ny	information	om	avrinning	från	plan‐

området	och	förtydligats	med	bilder	som	visar	skyddsplanteringen	och	områdets	
disposition.	Dessutom	har	 information	om	krav	på	arkeologisk	utredning	och	 in‐
formation	om	flyghinderanmälan	införts	i	planbeskrivningen.	

	

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN	

	 	

Björn	Bensdorp‐Redestam	 	 Stina	Hellman	
planchef	 	 	 planarkitekt	


