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Gamla staden 7:1, Slottshöjden 
Helsingborgs stadHelsingborgs stadHelsingborgs stadHelsingborgs stad    

Underlag för planuppdrag  
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och pröva omfattning och 
utformning av en sådan bebyggelse samt att stärka den befintliga gröningen 
genom planbestämmelse. 

Avgränsning 

Planområdet omfattar cirka 4500 kvm och är beläget i Helsingborgs centrala 
delar, cirka 1 km från Knutpunkten.  

  

 

Stattena centrum 

Helsingborgs  

Arena 

 

Knutpunkten 
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Norr om planområdet ligger Stattena centrum. Det är även gångavstånd till 
bland annat Helsingborgs Arena och Fredriksdals friluftsområde.  

Förslag till process 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att planändring enligt planansökan är 
olämplig och bör avslås.  

Området har mycket hög kulturvärden. Dessa är starkt förknippade med hel-
hetsutformningen av kvarteret och inbegriper grönområdet så väl som byggna-
derna. Området ska ses tillsammans med de befintliga byggnaderna och bidrar 
till det höga arkitektoniska värdet i kvarteret. 

En utbyggnad enligt förslaget bedöms strida mot intentionerna i ÖP 2010 där 
platsen bedöms ha rekreativa och strukturella värden. Gröningen pekas också 
ut som viktig i Grönstrukturprogram för Helsingborg från 2014.  

I det fall Stadsbyggnadsnämnden beslutar annorlunda föreslås detaljplanen 
upprättas med utökat planförfarande i enlighet med bestämmelserna i Plan- 
och bygglagen (2010:900). 

Planarbetet beräknas då kunna påbörjas under första kvartalet 2016, och fär-
digställas under första kvartalet 2017 Planarbetet bör samordnas med planar-
betet för detaljplan för fastigheterna Klostret 18 och 20 för att bättre kunna 
utreda kumulativa konsekvenser vid förtätning av stadsdelen. 

Planförslag 
Planen föreslår två punkthus med total cirka 70 lägenheter. Byggnaderna plan-
eras till 10 våningar i anslutning till Mäster Jacobs gata. Husen avses uppföras 
med fasad i gult tegel och platt tak där översta våningen är indragen så att en 
takterrass skapas. Parkering ska byggas under mark. Vid exploateringen finns 
risk att befintliga markparkeringar försvinner. Dessa avses ersättas inom den 
föreslagna parkeringslösningen. Resterande del av gröningen planläggs som 
allmänplatsmark - park 
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Förslag till disposition. 

Två punkthus uppförs längs Mäster Jacobs gata. Byggnaderna föreslås bli 10 
våningar där den översta våningen är indragen samt försedd med takterrass. 
Byggnadera uppförs med fasad i gult tegel. Byggnadernas utrycksform ska 
kommunicera med de befintliga byggnaderna och kvarterets helhetsuttryck. 
Stor vikt läggs på utformning och placering för att inte skada den befintliga 
kvartersstrukturen. 

 

Parkering för de nya bostäderna ska anläggas i en underjordigs parkeringsan-
läggning. Då det finns behov av att ersätta de parkeringsplatser som försvinner 
vid exploateringen ska dessa även rymmas inom den planerade parkeringsan-
läggningen. 

Söder om byggnaderna avses den kvarvarande grönytan planläggas som all-
mänplatsmark - park med lekplats och grönska. 

Illustration Arkitektlaget 
2014 

Observera att norr är till 
vänster i bilden. 

Byggnaderna sedda från nordost. 
Illustration Arkitektlaget 2014 
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Konsekvenser 

Bedömning av miljöpåverkan 

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

Bedömningen grundar sig i att planen endast omfattar ett mindre område i 
befintlig stadsmiljö omgivet av redan hårdgjorda ytor. 

Bedömning av övriga konsekvenser 

Planområdet utgörs av en gröning som ingår som en viktig del av en grönstruk-
tur. Vid en exploatering finns risk att den befintliga grönstrukturen skadas. 
Gröningen utgör en viktig del av utemiljön framför allt för personer som inte 
kan ta sig så långt på egen hand. Två höga byggnader längs den i dag obe-
byggda delen av Mäster Jacobs gata kan innebära att tillgängligheten till grö-
ningen minskar. Då exploatering av området sannolikt kommer att innebära 
att uppvuxna träd och buskar måste fällas finns också risk att en värdefull 
miljö för till exempel en del rödlistade insektsarter försvinner. Förlust av upp-
vuxen, vedartat vegetation innebär även förlust av vissa ekosystemtjänster så 
som träds förmåga att utjämna klimatförhållanden, vattenupptag etc. Att er-
sätta befintliga träd med nyplanterade innebär att det tar lång tid till dess mot-
svarande värden uppnås.  

Den tysta utemiljö som gröningen innebär för de omkringliggande bostäderna 
minskar vid en exploatering. Dels för att den obebyggda marken minskar och 
dels för att bostäderna i sig medför fler trafikrörelser. 

Området omfattas av höga kulturmiljövärden som riskerar att skadas vid en 
exploatering. Gröningen ska ses som en del i den helhet som kvarteret utgör. 
Två byggnader av den omfattning som planen avser kan innebära att kulturmil-
jövärdet skadas. 

I dag finns cirka 20 parkeringsplatser på området. Det är även tillåtet med ga-
tuparkering längs Mäster Jacobs gata. Vid en exploatering riskerar den tillgäng-
liga parkeringskapaciteten på gatan att sänkas då en del av dessa platser sanno-
likt försvinner. Dessa parkeringsplatser avses ersättas under mark. Då en sådan 
lösning är kostsam blir dess platser troligen avgiftsbelagda. 

Balanseringsbehov föreligger enligt balanseringsprincipen. Planområdet är i 
Grönstrukturprogrammet utpekat som en del i en viktig grönstruktur. Grö-
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ningar är extra viktiga för personer som inte kan för flytta sig till större parker 
på egen hand. Då resterande del av gröningen avses planläggas som park före-
slås balanseringen ske på plats för att stärka kvalitén inom parkmarken. 

Marken i planområdet sluttar, vilket medför att dagvatten och översämnings-
risker behöver utredas för att säkerställa att exploateringen inte skapar pro-
blem nedströms. 

Kumulativa effekter av punktvis exploatering av stadsdelen bör utredas. Plan-
arbete ska påbörjas för fastigheterna Klostret 18 och 20 som ligger i kvarteret 
norr om Mäster Jacobs gata. För att säkerställa att stadsdelens unika karaktär 
inte påverkas negativt bör arbetet med den nu aktuella detaljplanen samordnas 
med detaljplanen för Klostret 18 och 20. Konsekvenserna av exploateringen 
bör ses i ett större samanhang. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 

Ansökan om planändring har inkommit från mark- och exploateringsenheten i 
Helsingborgs stad.                                                                                                                             

Planområdet 

 

Planområdet markerat med rött. 

Rektorsgatan i öster, Kopparmölle-

gatan i väster och Mäster Jacob 

gata i norr. 
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Planområdet ligger i ett kilformat kvarter omgivet av flerbostadshus på två si-
dor, i norr avgränsas området av Mäster Jacobs gata. I den norra delen av om-
rådet med anslutning från Mäster Jacobs gata finns en parkering med cirka 20 
platser. Norra om Mäster Jacobs gata ligger flerbostadshus i rött tegel. Längs 
Kopparmöllegatan i väster utgörs byggnaderna av lamellhus i rött tegel i 3 vå-
ningar och i öster, längs Rektorsgatan, flankeras planområdet av punkthus upp-
förda i gult tegel i 7 våningar.  

 

Snedbild från öster 

Planområdet utgör en förlängning av gårdarna för de omgivande husen. Punkt-
husen skuggar de egna bostadsgårdarna på eftermiddagarna och gröningen blir 
då en naturlig plats för lek och rekreation för den som önskar vistas i solen. 
Detta gäller även ur bullersynpunkt. De omgivande bostadshusen är starkt 
störda av buller och planområdet fungerar som en tyst utemiljö för dessa bo-
städer. 

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.  

Området omfattas av riksintresse för kulturvården M:K15. 

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 
maj 2010 och aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområ-
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det som område för komplettering i befintlig stadsbebyggelse, blandad stad. 
Planområdet bedöms ha rekreativa och strukturella värden som grönområde. 

Detaljplaner 

För planområdet gäller detaljplan för kvarteret Munken(3083) från 1947, vil-
ken redovisar att området är avsatt för lekplats och att garage får byggas under 
mark. Det finns ingen genomförandetid för detaljplanen. I övrigt regelerar de-
taljplanen bostadsbebyggelse i tre och sju våningar samt en förskola (daghem) i 
anslutning till området. Det bedrivs inte daghemsverksamhet inom området 
idag. Vidare får parkering anläggas under mark. 

Bevarandeplan 

Planområdet ingår i bevarandeplan för Slottshöjden och Olympia som antogs i 
Kommunfullmäktige den 25 mars 1997.  Området pekas ut som område av 
enhetlig karaktär och bostadshusen utgör särskild värdefull bebyggelse enligt 
PBL 3:12 (ÄPBL). Punkthusen längs Rektorsgatan är Helsingborgs första hög-
hus efter S:t Jörgenspalatset och uppfördes, liksom lamellhusen längs 
Kopparmöllergatan, under 1940-talet. Gårdsmiljöerna och den tillhörande 
gröningen med lekplats i anslutning till Mäster Jacobs gata anlades för att ut-
göra en helhet tillsammans med bostadshusen. 

Övriga planeringsunderlag 

Enligt Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 
26 mars 2014, utgörs planområdet av en gröning som är intimt kopplad till 
bostadskvarteret och särskilt viktig, framför allt för yngre barn och äldre perso-
ner som inte kan för flytta sig så långt på egen hand. Områdets ekologiska 
värde bedöms som medelhögt.  

I anslutning till planområdet finns ett fornminne registrerat hos Riksantikva-
rieämbetet. Fornminnet utgörs av en domarring som numera är borttagen. 

I kvarteret finns en kemtvätt. Området ingår i uppmärksamhetsområdet för 
företaget McNeil. Företaget är tillståndspliktigt enligt miljöbalken och kan 
medföra störningar i form av lukt och stoft. Företaget hanterar även farliga 
kemikalier. En riskutredning kommer att tas fram i samband med planarbetet. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Björn Bensdorp-Redestam   
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planchef    


